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Zápisnica  
zo 7.  mimoriadneho zasadnutia Združenia obcí ,, Mikroregiónu Domica“ 

v roku 2018,  

konaného dňa 31.10.2018 v Gemerskej Hôrke   
___________________________________________________________________________ 

 

Počet členov združenia: 19 

Prítomní: 15 

Hostia:  2                       

Ospravedlnení : 4 ( Gemerská Panica, Hrhov, Kečovo, Slavec )   

Neospravedlnení: 0 

PROGRAM  : 

 

1. Otvorenie zasadnutia – Ing. Balázs 

2. Voľba overovateľov zápisnice – Ing. Balázs 

3. Informácie o stave implementácii stratégie CLLD/LEADER/ p. Pápaiová 

4. Opatrenie 2.1.3 – Rozvoj rekreačnej infraštruktúry v obci Hrušov – problém s čerpaním 

z opatrenia 2.1.3 

5. Diskusia, Rôzne 

6. Schválenie uznesení 

7. Záver 

 

K bodu 1. : Otvorenie zasadnutia 

Predseda MD privítal prítomných starostov, ako aj hostí p. OZ MAS Pápaiovú Sylviu 

a Benkovú Veroniku 

 

K bodu 2. : Voľba overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Husaník Csaba a p. Viola Roman 

Zapisovateľ:                   p. Šušánová Iveta 

 

Hlasovanie:                     za:                                          všetci     

                                         proti :                                      0         

                                         zdržal sa:                                0      

                                         nehlasovali:                            0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:       0 

 

Uznesenie č. 21/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica hlasovaním schválili návrh na zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice . 

Za: všetci 

 

K bodu 3. : Informácie o stave implementácii stratégie CLLD/LEADER/ 

 

Pani Pápaiová, manažérka MAS OZ KRAS nás informovala o aktuálnom stave: 

dovoľte mi , aby som Vás informovala o stave implementácii stratégie CLLD /LEADER/. V 

dňoch 22. až 24. októbra pracovníci kancelárie MAS KRAS sa zúčastnili povinného školenia , 



 

 2 

ktoré organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva.  Pripravovali nás na prvé vyhlasovanie 

výziev a predstavili nám aktualizovanú príručku a systém riadenie CLLD,. Tieto dokumenty 

budú platné začiatkom novembra . Zároveň nás informovali, že každá MAS bude musieť 

svoju stratégiu a stanovy združenia na základe novej príručky aktualizovať a doplňovať. Prvé 

výzvy, ak stihneme včas aktualizáciu stratégie a stanov sú reálne začiatkom decembra 2018. 

Pred vyhlásením výziev kancelária musí vytvoriť harmonogram výziev. V harmonogramu 

výziev sa uvádzajú výzvy podľa opatrení ale aj podľa aktivít. Takže napríklad v rámci 

opatrenia 2.1.3 budú až 3 výzvy lebo sú tam 3 aktivity. 

Aby sme sa včas pripravili na vyhlásenie prvých výziev je potrebné si upresniť opatrenia 

jednotlivých obcí - to znamená , ktorá obec do ktorého opatrenia podá svoj projekt a v rámci 

toho opatrenia do ktorej aktivity. Treba definovať samotnú aktivitu, aby sme vedeli 

harmonogram výziev vytvoriť konkrétne na dané sumy jednotlivých aktivít. Ako príklad 

uvádzam opatrenie 2.1.3. Rozvoj rekreačnej infraštruktúry obcí. V danom opatrení sú 3 

aktivity: 

-  investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky 

zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, 

historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení 

a pod.; 

- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v 

turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre 

turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.; 

- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, budovanie doplnkovej infraštruktúry 

(odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, 

budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických 

trasách a pod. 

Takže obce by sa mali zakategorizovať do niektorej z daných aktivít. 

V tom smere všetky obce, ktoré pôjdu z opatrení PRV bude kontaktovať Veronika.  

 

Uznesenie č. 22/2018 

Členovia MD berú na vedomie informácie o stave implementácií stratégie CLLD /LEADER/ 

 

 

K bodu 4. : Opatrenie 2.1.3 – Rozvoj rekreačnej infraštruktúry v obci Hrušov – problém 

s čerpaním z opatrenia 2.1.3 

Pani Pápiová podala ďalšie informácie, 

Problém nastal  v tom, že v opatrení 2.1.3. Rozvoj rekreačnej infraštruktúry obcí obec Hrušov 

nevie podať svoj projekt, lebo vlastnícke vzťahy sú komplikované. Tým pádom v opatrení 

2.1.3 ostáva nevyužitá suma 35.000,--EUR. Prosím Vás, aby ste sa na zasadnutí mikroregiónu 

rozhodli,  čo bude s tou sumou. Túto sumu z opatrenia 2.1.3 nevieme presunúť do iného 

opatrenia.  /alternatívne riešenie je, že obce, ktoré idú do opatrenia 2.1.3: Bretka, Bohúňovo, 

Ardovo, Meliata, Silická Brezová, Silická Jablonica  sumu 35000,-- podľa potreby medzi 

sebou rozdelia, alebo táto suma ostáva nevyužitá a po ukončení výzvy sa bude znovu 

vyhlasovať. V prípade ukončenia výzvy  termín ukončenia je zazmluvnenie  obcí . To by 
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natiahol čas a my možná by sme nestihli dodatkovú alokáciu, v ktorej budú ďalšie peniaze pre 
LEADER.  

Návrh riešenia: Členovia sa zhodli na nasledovnom riešení: 

 

1. Znížiť v programe 3.1.1. Prepojenie obci s mestom a preprava osôb pre všetky obce 

o 5000,-€ a vzniknutý rozdiel prideliť pre obec Hrušov (spolu 30 000,-€). 

2. Z programu 2.1.3 financie vo výške 35 000,- prideliť pre obec Ardovo (Realizácia 

výhliadkovej veže) 

 

P. Pápaiová bude informovať všetkých členov o možnosti navýšenia finančných prostriedkov 

pre Obec Ardovo a v prípade potreby bude zvolané zasadnutie MD. 

 

Uznesenie č. 23/2018 

. 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica brali na vedomie návrh riešenia 

 

K bodu  5. :  Diskusia, rôzne  
 

1. Predseda podal informáciu ohľadne nasledujúceho zasadnutia, ktoré sa bude konať 

dňa 13.11.2018 v Ardove 

2. Predseda MD hovoril o potrebe prípravy plánu zasadnutí na rok 2019 

 

Uznesenie č.: 24/2018 

Členovia združenia Mikroregiónu Domica odporúčajú predsedovi MD pripraviť plán 

zasadnutí na rok 2019 

 

Uznesenie č. 25/2018 

Členovia MD berú na vedomie diskusný príspevok 

 

Za: všetci 

 

 K bodu č. 6. :  Schválenie uznesení 

 

Predseda MD dal opätovne schvaľovať uznesenie 

Za: všetci 

 

K bodu č. 7. :  Záver 
Predseda MD sa poďakoval za účasť na rokovaní 

 

 

Zapísal/(a):    Iveta Šušánová, v.r. 

 

Overovatelia:   Csaba Husaník, v.r. 

 

    Roman Viola, v.r. 
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.......................................... 

         Predseda združenia 

                              Ing. Tibor Balázs 


